
37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bagian produksi kacang kapri 

merek kiky yang berbentuk usaha home industry. Alamat. : Jalan 

Diponogoro, Kampung Islam Lebah, Semarapura, Klungkung, Bali.  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei. Menurut 

Sugiyono (2014) penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif 

yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau 

atau saat ini, tentang karakteristik perilaku hubungan variabel dan untuk 

menguji beberapa hipotesis tentang variabel dari sampel yang diambil, 

teknik pengumpulan data dengan wawancara atau kuisioner yang tidak 

dilakukan secara mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk 

digeneralisasikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Motivasi kerja 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan bagian produksi kacang 

kapri yang berbentuk badan usaha home industry tahun 2017.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah karyawan bagian produksi pada home industry 

kacang kapri di Klungkung yang berjumlah 57 orang karyawan. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk 

menentukan besarnya sampel menurut Arikunto (2002) apabila 

subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, namun apabila 

subjek penelitian lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15% 

atau 20%-25%.  

Pada penelitian ini  sampel yang di ambil dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan populasi yang berjumlah  57 orang karyawan. 

Dengan teknik pengambilan sampel karyawan menggunakan teknik 

total sampling atau sampel jenuh. Sampling jenuh adalah sampel 

yang mewakili jumlah populasi yang dilakukan jika populasi 

dianggap kecil atau kurang dari 100, Sugiyono (2014). 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu variabel yang 

digunakan sebagai objek penelitian dan penelitian ini dapat mengetahui 

variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut 

definisi operasional variabel :  

1. Motivasi Kerja 

Suatu dorongan yang timbul dari diri sendiri ataupun dari 

atasan untuk mengarahkan berupa sikap agar lebih percaya diri 

untuk bekerja secara produktif untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah ditetapkan. Pada variabel motivasi kerja terdapat 3 indikator 

yaitu :  

X1.1  Keberadaan : Merupakan suatu kebutuhan yang meliputi 

kebutuhan psikologis di dalamnya.  

X1.2  Kekerabatan dan Sosial : Merupakan suatu kebutuhan yang 

melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain dalam 

lingkungan kerja. 

X1.3  Pertumbuhan :  Merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengembangan potensi diri seseorang karyawan. 

2. Disiplin Kerja (X2) 

Sikap kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati 

peraturan yang telah dibuat perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Berikut indikator disiplin kerja:  

 



40 
 

 
 

X1.1 Taat terhadap aturan waktu 

X2.2 Taat terhadap peraturan perusahaan 

X2.3 Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

X2.4 Taat terhadap peraturan lain dalam perusahaan   

3. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan seseorang 

dalam menjalani pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

setiap individu.  Ada 3 indikator yang menggambarkan kinerja 

karyawan : 

Y.1.1 Kualitas : Baik atau tidaknya mutu yang dihasilkan oleh 

karyawan. 

Y.1.2 Kuantitas : Jumlah yang yang dapat diselesaikan dan dicapai 

oleh karyawan. 

Y.1.3 Ketepatan waktu : Pengukuran waktu terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang dilakukan karyawan. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari objek 

penelitian yang berupa angka. Data tersebut diperoleh dari 

hasil jawaban responden (karyawan) dari kuisioner yang telah 

disebarkan oleh peneliti dan dari penyebaran kuisioner 

dihitung menggunakan SPSS.  
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b. Kualitatitaif 

Data kualitatif adalah berupa data yang lebih menekankan pada 

ciri, sifat atau mutu dari obyek yang diteliti. Data yang 

berbentuk kata – kata (kalimat) bukan dalam bentuk angka. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2004) data primer adalah sumber data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, data primer 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyan dari peneliti.  

Data primer dalam penilitian ini diperoleh dari kuisioner 

untuk karyawan bagian produksi dan hasil wawancara secara 

langsung oleh pemilik usaha dan beberapa karyawan bagian 

produksi home industry kacang kapri di Klungkung.  

b. Data Sekunder   

Menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah sumber data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain secara 

online mapun berupa jurnal, buku dan artikel.  

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data 

absensi karyawan, data produksi, sejarah usaha dan sebagian 

yang ada dalam dokumen-dokumen pada home industry 

kacang kapri.  
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F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1. Kuisioner, kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunkaan daftar pernyataan yang dibuat oleh peniliti dan 

diberikan kepada responden untuk diisi dan dijawab. 

2. Dokumentasi, dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-cattan yang 

tersimpan. 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2014) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap,pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. Didalam pengukuran skala likert ini variabel yang 

diukur didiskripsikan melalui indikator-indikator variabel kemudian 

dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item yang berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Kemudian jawaban dari responden diberi 

nilai yang menggambarkan secara detail dan konsisten dari sikap 

responden yang akan diisi dalam lembar kuisioner. Untuk 

menganalisis  secara kuantitatif dalam penelitian ini,peneliti 

menetapkan 1-5 interval,dengan penilaian sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Penilaian Kuisioner Kategori Skala Likert 

Skor 
Motivasi 

Kerja 
Disiplin Kerja Kinerja 

1 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

2 Rendah Rendah Rendah 

3 Cukup Cukup Cukup 

4 Baik Tinggi Tinggi 

5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Keterangan:  

1. Skor 5, sebagai jawaban dari motivasi kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi sangat baik dan sangat tinggi 

dalam pengukurannya. 

2. Skor 4, sebagai jawaban dari motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan mempunyai indikasi baik dan tinggi dalam pengukurannya  

3. Skor 3, sebagai jawaban dari motivasi kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. 

4. Skor 2, sebagai jawaban dari motivasi kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5. Skor 1, sebagai jawaban dari motivasi  kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan mempunyai indikasi sangat rendah dalam pengukurannya. 

 

H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dan realibilitas didukun dengan analisis 

rergresi. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak 

suatu kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat 
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menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur (Ghozali, 

2005:45). Uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program 

SPSS(Statistical Package forSocial Sciences).  

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom d(f)=n –k 

dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

Kriteria penilaian uji validitas adalah :  

a. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.  

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya 

suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan 

signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005:45).  

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable 

akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan 

computer program SPSS.  

Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah: 

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf 

signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 
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b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 

60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik  

Menurut Lupiyoadi & Ikhsan (2015) dalam analisis 

regresi harus menggunakan uji asumsi klasik (uji persyaratan 

analisis). Apabila uji asumsi klasik valid atau terpenuhi maka dapat 

dilakukan analisis regresi berganda.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah penyebarannya normal 

atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorif– 

Smirnof, data dikatakan normal apabila nilai sign > 0,05.  

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi 

residual dari satu pengamatan kepengamatan lainnya. 

Adapun cara untuk mengetahui suatu model terbebas dari 

heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji Glejser. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikan < 0,05.  

c. Uji Multikolineritas  

Uji Multikolineritas adalah suatu kondisi dimana 

terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel 

bebas yang diikut sertakan dalam pembentukan model 
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regresi linier. Suatu model harus terbebas dari model 

multikolineritas dengan cara melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) yang menghasilkan nilai < 10, maka dapat 

disimpulkan terbebas dari gejala multikolineritas. 

d. Uji Autokorelasi 

    Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah 

ada hubungan linear antara eror serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu. Untuk melihat ada tidak adanya 

gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin Watson yaitu 

melihat tabel Durbin-Watson. Jika nilai du < d < 4-dU maka 

tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang skala 

Digunakan untuk mendeskripsikan motivasi kerja, disiplin 

kerja dan kinerja karyawan pada home industry kacang kapri di 

Klungkung. Untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus 

sebagai berikut, Husein Umar (2003): 

    
          

 
 

Keterangan :   

rs = rentang skala 

 n  = jumlah sampel 

 m = jumlah alternative jawaban 
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Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut : 

    
         

 

 
   
 

     

 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut angka 57 didapan 

dari jumlah sampel yang berarti 57 responden maka dapat 

diperoleh hasil rentang skala yaitu 45,6  yang kemudian di bulatkan 

menjadi 46 dengan perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Interval Motivasi Kerja Disiplin Kerja 
Kinerja 

Karyawan 

57 – 102 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Buruk 

103 – 148 Rendah Rendah Buruk 

149 – 193 Cukup Cukup Cukup 

194 – 239 Tinggi Tinggi Baik 

240 – 285 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Baik 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pada home industry kacang kapri di Klungkung. Adapun rumus 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2008:258): 
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Keterangan  :  

Y = Kinerja karyawan 

X1 = Variabel motivasi kerja  

X2 = Variabel disiplin kerja 

a  = Konstanta 

b1  = Koefisen regresi motivasi kerja 

b2 = Koefisien regresi disiplin kerja  

e             = error (kesalahan) 

 

J. Uji  Hipotesis 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Pada Uji t digunakan untuk menguji Hipotesis yang 

menyatakan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja karyawan. Uji t parsial digunakan untuk menguji apakah 

sebuah variabel bebas benar memberikan pengaruh terhadap variabel 

terikat (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Dalam pengujian ini diketahui 

apakah jika secara terpisah, suatu variabel bebas memberikan kontribusi 

secara signifikan positif atau negative terhadap variabel terikat.  

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternative 

Ho: Tidak ada pengaruh positif dan negative antara motivasi 

kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

Ha: Terdapat pengaruh positif dan negative antara motivasi 

kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  
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b. Kriteria penerimaan dan penolakan  

Apabila nilai thitung   ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

Sedangkan jika nilai thitung > ttabel maka Ha diterima dan 

Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

Pada Uji F digunakan untuk menguji H1 yang menyatakan 

bahwa Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Menurut Kuncoro (2013) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Y).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternative.  

Ho :  Tidak ada pengaruh simultan motivasi kerja (X1), 

disiplin kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan (Y).  

Ha :   Ada pengaruh simultan motivasi kerja (X1), disiplin 

kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan (Y).  
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b. Kriteria penerimaan dan penolakan

Apabila nilai Fhitung   Ftabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

Sedangkan jika Fhitung > Ftabel maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 

motivasi kerja, dan  disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Uji Dominan

Menurut Ghozali (2005:88) uji dominan digunakan untuk 

mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan dominan dalam mempengaruhi nilai variabel 

terikat dalam suatu model regresi linier, maka menggunakan 

koefisien beta (beta coefficient). Koefisien tersebut disebut 

standardized coefficient. Dalam penelitian ini peneliti 

membandingkan variabel motivasi kerja dengan variabel disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan. 


